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Теодорович 

Професор 

кафедри 
економіки 

та 

менеджмен

ту 

Одеський 

сільськогоспо-
дарський 

інститут,  

1980 р.; 

Спеціальність: 

зоотехнія; 

Кваліфікація:зо

оінженер 

Доктор економічних 

наук, 
Спеціальність: 

08.00.03 – економіка 

та управління 

національним 

господарством; 

Тема дисертації: 

«Розвиток і 

підвищення кормо 

виробництва в 

Україні» 

Професор кафедри 

економіки та 
менеджменту 
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При розробці проєкту Програми враховані вимоги: 

1. Проект Стандарту вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 051Економіка (МОН 2020р). 

2. Рекомендаціїстейкхолдерів:Іртищева І.О. - доктор економічних наук, 

професор,професоркафедриекономіки та менеджменту 

Національногоуніверситетукораблебудуванняіменіадмірала Макарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.Профіль освітньо-наукової програми зі спеціальності  

051 Економіка 

1 - Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу та 

структурного підрозділу 

Миколаївський національний університет імені 

В.О.Сухомлинського 

Механіко-математичний факультет 

Кафедра  економіки та менеджменту 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації мовою 

оригіналу 

Доктор філософії. 

Доктор філософії з економіки 

Офіційна назва освітньої 

програми 

Економіка та управління національним господарством 

Тип програми (освітньо-

професійна/освітньо-

наукова) 

Освітньо-наукова 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом доктора філософії, перший науковий ступінь, 4 академічних 

роки, 60 кредитів ЕКТС 

Наявність акредитації - 

Цикл/рівень QF for EHEA – третій цикл, EQF for LLL – 8 рівень 

НРК України – 8 рівень 

Передумови Базова вища освіта спеціаліст, магістр 

Мова  викладання Українська, англійська 

Термін дії освітньої 

програми 

4 роки 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої програми 

http://math.mdu.edu.ua/ 

2 -  Мета освітньої програми 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної 

діяльності у сфері економіки, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних 

знань та/або професійної практики. 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності) 

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки 

Спеціальність: 051 Економіка 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-наукова доктора філософії 

Основний фокус освітньої 

програми та спеціалізації 

Загальний 

Дослідження:  

 функціонування підприємства як суб’єкта господарювання; 

 методів і економічних важелів регулювання підприємницької 

діяльності та їх ефективності; 

 організаційно-правових та економічних форм 

підприємницької діяльності; 

  виробничо-господарської діяльності підприємства;  

 місця й ролі неурядових організацій у лібералізації 

підприємницької діяльності; 

 теоретико-методологічних, науково-методичних та 

прикладних засад функціонування підприємств на 

внутрішніх і світових ринках товарів і послуг; 

http://math.mdu.edu.ua/


 напрямів розвитку, тенденцій та закономірностей 

зовнішньоекономічної діяльності, зв'язків, товарних потоків 

суб'єктів господарювання та їх інфраструктурне 

забезпечення; 

  ефективності функціонування економічної, інвестиційної, 

інноваційної, виробничої, логістичної, маркетингової 

діяльності підприємств; 

 розвитку організаційно-правових форм підприємницької 

діяльності; 

 розвитку форм власності і їх впливу на ефективність 

діяльності підприємства, шляхів їх реалізації на 

підприємствах; 

 теоретико-методологічних аспектів формування чинників, 

ресурсів, видів, стадій та результатів економічної діяльності 

підприємств. 

Спеціальний 

Дослідження: 

 основних засобів (фондів) підприємства: економічної 

сутності, структури, зносу, амортизації; виробничої потужності 

підприємства; 

 оборотних коштів: структури, кругообігу, нормування, 

показників та шляхів їхефективного використання; 

 економічних проблем та механізмів ресурсо- та 

енергозбереження й інтенсифікації виробництва; 

 видів планування: стратегічного, тактичного планування й 

оперативно-календарногопланування, бізнес-планування; 

 особливостей формування затрат та собівартості продукції; 

 особливостей формування фінансово-економічних 

результатів діяльності підприємства, підвищення 

конкурентоспроможності підприємства на внутрішньому ринку; 

реструктуризації та санації підприємства; банкрутства та 

ліквідації підприємства; 

 теоретико-методологічних, науково-методичних та 

прикладних засад контролювання, моніторингу і діагностики 

діяльності підприємств; 

 ролі і місця інформації та комунікацій в управлінні 

підприємством; 

 ролі, напрямів розвитку економічної безпеки 

підприємницької діяльності; 

 формування, розвиток, оцінювання, мотивація, використання, 

переміщення персоналу підприємства, ефективності управління 

персоналом на підприємстві; 

 ролі керівництва та лідерства у ефективному функціонуванні 

підприємства, розвитку організаційної культури на підприємстві; 

 прогнозування перспектив технологічного оновлення 

підприємств з урахуванням загальних тенденцій науково- 

технічного й інноваційного розвитку; 

 принципів та методів управління підприємством; 

 державного управління підприємницької діяльністі, 

державних програм соціально-економічного розвитку та 

державних цільових програм. 

Особливості програми Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає 

здійснення власних наукових досліджень під керівництвом одного 

або двох наукових керівників з відповідним оформленням 

одержаних результатів у вигляді дисертації. Ця складова програми 



не вимірюється кредитами ЄКТС, а оформляється окремо у вигляді 

індивідуального плану наукової роботи аспіранта. Особливістю 

наукової складової освітньо-наукової програми підготовки докторів 

філософії зі спеціальності 051Економіка є те, що окремі складові 

власних наукових досліджень аспіранти зможуть виконувати під час 

вивчення дисциплін професійної підготовки. 

4 –Придатність випускників працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Наукова та викладацька діяльність у сфері економіки . 

Наукова, адміністративна та управлінська діяльність в закладах 

науки, освіти,  органах влади та підприємствах усіх форм власності 

та підпорядкування. 

Посади згідно класифікатору професій України:  

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери 

(управителі). Керівники підприємств, установ, організацій (12): 

керівники підприємств, установ, організацій (директор) 

(1210.1),керівники різних основних підрозділів (начальник) (1229.1), 

керівники функціональних підрозділів (начальник) (1231). Керівник 

науково-дослідного підрозділу (1237), головний фахівець науково-

дослідного підрозділу (1237.1), начальник (завідувач) науково-

дослідного підрозділу (1237.2), керівник проектів та програм (1238), 

керівник інших функціональних підрозділів (1239), керівник малих 

підприємств (директор)(13). 

Консультант з питань комерційної діяльності та управління (1475.4).  

Професіонали: викладачі вищих навчальних закладів (2310): 

докторант, доцент, професор кафедри (2310.1), асистент, викладач 

вищого навчального закладу (2310.2). 

Інші професіоналі (24): професіонали у сфері державної служби, 

аудиту, бухгалтерського обліку, праці та зайнятості, маркетингу, 

ефективності підприємництва, інтелектуальної власності та 

інноваційної діяльності (241): професіонали в галузі праці та 

зайнятості, науковий співробітник в галузі праці та зайнятості 

(2412.1), консультант, професіонал з інноваційної діяльності, 

професіонал з інтелектуальної власності, фахівець з економічного 

моделювання екологічних систем, фахівець із сертифікації, 

стандартизації та якості (2419.2); науковий співробітник з 

маркетингу, ефективності підприємництва, інтелектуальної 

власності та інноваційної діяльності (2419.1), науковий співробітник 

в галузі економіки (2441.1), науковий співробітник в галузі 

управління проектами та програмами (2447.1) 

Місця працевлаштування. Посади у відділах та лабораторіях 

наукових установ, профільних кафедрах університетів. Відповідні 

робочі місця (наукові дослідження та управління) підприємств, 

установ та організацій. 

Подальше навчання Навчання впродовж життя для розвитку і самовдосконалення в 

науковій та професійній сферах діяльності, а також  в інших 

споріднених галузях наукових знань: 

- підготовка на 8-ому  кваліфікаційному рівню Національної рамки 

кваліфікацій в галузі 05Соціальні та поведінкові науки за ступенем 

доктора наук; 

- освітні програми, дослідницькі гранти та стипендії, що містять 

додаткові наукові та освітні компоненти. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Проблемно-орієнтоване навчання з набуттям загальних та 

професійних компетентностей, достатніх для продукування нових 

ідей, розв’язання комплексних проблем у професійній галузі.  



Оволодіння методологією наукової роботи, навичками презентації її 

результатів рідною і іноземною мовами.  

Отримання навичок науково-педагогічної роботи у вищій школі. 

Проведення самостійного наукового дослідження з використанням 

ресурсної бази університету та партнерів. 

Індивідуальне наукове керівництво, підтримка і консультування 

науковим керівником. 

Оцінювання Проміжний контроль у формі щорічного звіту відповідно до 

індивідуального плану.  

Державна атестація у формі кваліфікаційних екзаменів з загальної та 

професійної підготовки.  

Апробація результатів досліджень на наукових конференціях.  

Публікація результатів досліджень у фахових наукових виданнях (не 

менше однієї – у виданні, що входять до наукометричної бази Scopus 

або іншої міжнародної бази, визначеної Науково-методичною радою 

МОН України).  

Мультмедійна презентація результатів дисертаційного дослідження 

на науковому семінарі. 

Публічний захист дисертації у спеціалізованій вченій раді. 

Форма контролю 

успішності навчання 

аспірантів/ 

здобувачів 

Аспіранти/здобувачі проходять щорічну атестацію шляхом 

звітування на засіданні міжкафедрального семінару та Вченої ради 

Університету про хід виконання освітньо-наукової програми та 

індивідуального плану.  

Остаточним результатом навчання аспірантів/здобувачів є повне 

виконання освітньо-наукової програми, необхідний перелік 

опублікованих за результатами досліджень наукових праць, у 

вітчизнянихтазарубіжнихвиданнях та таких, що індексуються у 

наукометричних базах, апробація результатів на наукових 

конференціях, належним чином оформлений рукопис дисертації та 

представлення її на міжкафедральний семінар або до розгляду в 

спеціалізовану вчену раду для отримання наукового ступеня доктора 

філософії в галузі 07 Управління та адміністрування, зі спеціальності 

073 Менеджмент. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

Компетентність (ІНК) 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної 

та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері економіки, що 

передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових 

цілісних знань та/або професійної практики. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗK01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗK02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗK03. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗK04.Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Спеціальні 

Компетентності (СК) 

СК01. Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати 

наукових результатів, які створюють нові знання в економіці та 

дотичних до неї міждисциплінарних напрямах і можуть бути 

опубліковані у провідних наукових виданнях з економіки та 

суміжних галузей. 

СK02. Здатність усно і письмово презентувати та обговорювати 

результати наукових досліджень та/або інноваційних розробок 

українською та англійською мовами, глибоке розуміння 

англомовних наукових текстів з економіки. 

СК03. Здатність використовувати сучасні інформаційні та 

комунікаційні технології, бази даних та інші електронні ресурси, 

спеціалізоване програмне забезпечення у науковій та освітній 

діяльності. 



СK04. Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у 

закладах вищої освіти та у реальному секторі економіки. 

СК05. Здатність виявляти, поглиблено аналізувати та вирішувати 

проблеми дослідницького характеру у сфері економіки з 

врахуванням економічних ризиків та можливих соціально-

економічних наслідків, оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних досліджень. 

СК06. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі 

розуміння закономірностей розвитку соціально-економічних систем 

і процесів із застосуванням математичних методів та моделей на 

мікро-, мезо-, та макрорівнях. 

СК07. Здатність ініціювати, розробляти і реалізовувати комплексні 

інноваційні проєкти в економіці та дотичні до неї міждисциплінарні 

підходи, виявляти лідерські якості та відповідальність під час їх 

реалізації. 

СК08. Здатність дотримуватись етики досліджень, а також правил 

академічної доброчесності в наукових дослідженнях та науково-

педагогічній діяльності. 

7- Програмні результати навчання 

Програмні результати 

навчання (ПРН) 

ПРН1.Мати теоретичні знання з економіки, соціально-економічних 

систем і на межі предметних галузей, а також дослідницькі навички, 

достатні для проведення фундаментальних і прикладних досліджень 

на рівні останніх світових досягнень з відповідного напряму, 

отримання нових знань та/або здійснення інновацій. 

ПРН2.Глибоко розуміти базові (фундаментальні) принципи та 

методи економічних наук, а також методологію наукових 

досліджень, застосувати їх у власних дослідженнях у сфері 

економіки з метою досягнення економічної та соціальної 

ефективності в умовах глобалізації.  

ПРН3.. Розробляти  та досліджувати фундаментальні та прикладні 

моделі соціально-економічних процесів і систем, ефективно 

використовувати їх для отримання нових знань та/або створення 

інноваційних продуктів у економіці та дотичних міждисциплінарних 

напрямах. 

ПРН4. Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, 

оброблення та аналізу інформації, зокрема, статистичні методи 

аналізу великих масивів  даних та/або складної структури, 

програмне забезпечення та інформаційні системи. 

ПРН5. Розробляти та реалізовувати наукові та/або інноваційні 

проєкти, які дають можливість переосмислити наявне та створити 

нове цілісне знання та/або професійну практику і розв’язувати 

значущі проблеми фундаментальної економічної науки  з 

врахуванням соціальних, економічних, екологічних та правових 

аспектів, лідерства, автономності та відповідальності. 

ПРН6. Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і 

нефахівцями результати досліджень, теоретичні та практичні 

проблеми економіки державною та іноземною мовами, 

кваліфіковано відображати результати досліджень у наукових 

публікаціях у провідних наукових виданнях. 

ПРН7.Застосовувати інноваційні науково-педагогічні технології, 

формулювати зміст, цілі навчання, способи їх досягнення, форми 

контролю, нести відповідальність за ефективність освітнього 

процесу з дотриманням норм академічної етики та доброчесності. 

 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 



Кадрове забезпечення Науково-педагогічний персонал відповідає вимогам чинного 

законодавства України.  Практико-орієнтований характер 

освітньої програми передбачає широку участь фахівців-

практиків, що відповідають напряму програми. Керівник групи 

забезпечення та викладацький склад, який забезпечує її 

реалізацію, відповідає вимогам, визначеним Ліцензійними 

умовами провадження освітньої діяльності закладів освіти. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

 Навчальний процес за освітньою програмою відбувається в 

аудиторіях  обладнаних аудіовізуальною апаратурою і 

необхідними технічними засобами навчання.  

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

 Студенти можуть використовувати бібліотеку, окремі бібліотеки 

та бібліотечні пункти при структурних підрозділах університету. 

Інформаційні ресурси бібліотеки за освітньою програмою 

формуються відповідно до предметної області та сучасних 

тенденцій наукових досліджень у цій галузі. Студенти можуть 

отримати доступ до всіх друкованих видань різними мовами, 

включаючи монографії, навчальні посібники, підручники, 

словники тощо. При цьому вони можуть переглядати літературу 

з використанням традиційних засобів пошуку в бібліотеці або 

використовувати доступ до Інтернету та бази 

даних. Студенти також використовують методичний матеріал, 

підготовлений викладачами: підручники, презентації за лекціями, 

конспекти лекцій, методичні вказівки до практичних, 

лабораторних, семінарських занять, індивідуальних завдань 

тощо. Методичний матеріал може надаватись як у друкованому 

вигляді, так і в електронній формі. 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 
- 

Міжнародна кредитна 

мобільність 
- 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 
- 

 

 

2. Перелік компонент освітньої програмита їх логічна послідовність 

2.1 Перелік компонент ОП 

Код н/д Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти 

(роботи), практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Семестр Форма 

підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 5 

Обов’язкові компоненти ОП 

ОК 01. Філософія науково-дослідної діяльності 3 1 Іспит 

ОК 02. Педагогіка вищої школи 4 5 Іспит 

ОК 03. Англійська мова для наукової комунікації 4 3 Іспит 

ОК 04. Методологія, організація та технологія 

економічних досліджень 
4 4 

Залік 

ОК 05. Моделювання, планування та прогнозування 

макро та мікроекономічних процесів 
5 1,2 

Залік 

ОК 06. Економічна безпека на макро- та мікро-рівні 5 4 Залік 

ОК 7. Державне регулювання національної економіки 

та підприємництва 

4 

 

 

2 
Залік 

ОК 8. Конкурентна політика та 

конкурентоспроможність на зовнішніх і 

внутрішніх ринках 

4 2 

Залік 



ОК 9. Асистенська педагогічна практика * 

 

12 5,6 
Залік 

Загальний обсяг обов’язкових компонент 45   

Вибіркові компоненти ОП 

ВБ. 01 Зовнішньоекономічна політика 6 3 Залік 

ВБ. 02 
Регуляторна політика держави та механізми її 

реалізації 
5 4 Залік 

ВБ. 03 Міжнародне виробниче співробітництво 4 6 Залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент 15   

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 60   
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Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми 
 ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. 

ІК + + + + + + + + + 

ЗК 1 + + + + + + + + + 

ЗК 2 + + + + + + + + + 

ЗК 3 + + + + + + + + + 

ЗК 4  +        

СК 1 + + + + + + + + + 

СК 2 + + + + + + + + + 

СК 3 + + + + + + + + + 

СК 4 + + + + + + + + + 

СК 5 + + + + + + + + + 

СК 6 + + + + + + + + + 

СК 7 + + + + + + + + + 

СК 8 + + + + + + + + + 

 

Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньої програми 

 ОК 01. ОК 02. ОК 03. ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. 

ІК + + + + + + + + + 

ПРН 1 + + + + + + + + + 

ПРН 2  +  + + + + + + 

ПРН 3    + + + + + + 

ПРН 4    + + + + + + 

ПРН 5   + + + + + + + 
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ПРН 6   + + + + + + + 

ПРН 7    + + + + + + 

 

Керівник проектної групи (гарант ОП) _________________Стройко Т.В. 

 

 


